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	 ต า ม ท่ี่� ก ร ม ธ น า รั ก ษ์์ ไ ด้้ จัั ด้ โ ค ร ง ก า ร
ฝึึกอบรมเพ่ื่�อพัื่ฒนาระบบการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิ์ิน
โด้ย์ส่ิงเจ้ัาหน้าท่ี่�กรมธนารักษ์์ ไปฝึึกอบรมเก่�ย์วกับ
การพัื่ฒนาระบบการประเมินราคาที่รัพื่ย์สิ์ิน	 ตลอด้
จันนวัตกรรมและเที่คโนโลย์ต่่าง	 ๆ	 ณ	 Korea	 Real	
Estate	 Board	 (ในอด่้ตค่อ	 Korea	 Appraisal	 Board)	
ซ่ึ่�งเป็นหน่วย์งานในสัิงกัด้กระที่รวงท่ี่�ดิ้น	 โครงสิร้างพ่ื่�น
ฐานและการขนส่ิงประเที่ศเกาหล่ใต้ท่ี่�ได้้รับความเช่ื่�อถ่ือ
และเป็นท่ี่�ย์อมรับจัากองค์กรในระดั้บนานาชื่าติ	 รวมทัี่�ง
ธนาคารโลกและ	UN-Habitat	 ว่าเป็นหน่วย์งานประเมิน
ราคาที่รัพื่ย์สิ์ินท่ี่�ม่คุณภาพื่และประสิิที่ธิภาพื่สูิง	 โด้ย์ข้อมูล
ราคาประเมินที่รัพื่ย์สิ์ินของ	Korea	Real	Estate	Board	

 According	to	the	Treasury	Department’s	
training	 program	 for	 the	 development	 of	
the	 property	 valuation	 system,	 its	 officials	
were	 sent	 to	 train	 on	 the	 development	 of	
property	valuation	system	as	well	as	innovation	
and	technology	at	the	Korea	Real	Estate	Board	
(previously	called	Korea	Appraisal	Board)	as	a	
government	agency	under	the	Ministry	of	Land,	
Infrastructure	and	Transport	Systems	of	South	
Korea.	 It	 is	 well	 known	 and	 recognized	 by	
various	 international	 organizations,	 including	
the	 World	 Bank	 and	 UN-Habitat	 as	 the	
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ได้้ถูืกนำาไปใช้ื่ในการจััด้เก็บภาษ่์ท่ี่�เก่�ย์วข้องกับอสัิงหาริมที่รัพื่ย์์
อย์า่งกว้างขวาง	 การฝึึกอบรมในครั�งน่�จ่ังเป็นประโย์ชื่น์ใน
การพัื่ฒนาศักย์ภาพื่และประสิิที่ธิภาพื่การประเมินราคา
ที่รัพื่ย์สิ์ินเพ่ื่�อสินับสินุนแผนย์ทุี่ธศาสิตร์ของกรมธนารักษ์์
ระย์ะ	20	ปี	(พื่.ศ.	2561	-	2580)	และนำาไปสู่ิ	Smart	Treasury	
4.0	 บที่ความฉบับน่�จ่ังม่วัตถุืประสิงค์เพ่ื่�อนำาเสินอ
หลักเกณฑ์์และแนวความคิด้เก่�ย์วกับการประเมินราคา
ที่รัพื่ย์สิ์ินท่ี่�เป็นบ้านพัื่กอาศัย์เชิื่งกลุ่มในประเที่ศเกาหล่ใต้
อันจัะเป็นประโย์ชื่น์สิำาหรับนำาไปใช้ื่เป็นแนวที่างในการ
พัื่ฒนาวิธ่การประเมินราคาที่รัพื่ย์สิ์ินในประเที่ศไที่ย์ต่อไป 
	 การประเมินราคาท่ี่�อย์ู่อาศัย์เชิื่งกลุ่มด้ำาเนินการ
โด้ย์	Korea	Real	Estate	Board	ทัี่�งน่�	พื่ระราชื่บัญญัติ
ท่ี่�อย์ู่อาศัย์	 (Housing	 Act)	 ได้้อธิบาย์ถ่ืงลักษ์ณะของ
ท่ี่�อย์ู่อาศัย์เชิื่งกลุ่ม	ดั้งน่�
• อพื่าร์ที่เมนที่์ที่่�ใชื่้เป็นที่่�อย์ู่อาศัย์ที่่�ม่ความสิูงตั�งแต่

	5	ชื่ั�นข่�นไป
• ที่าวน์เฮาส์ิที่่�ใช้ื่เป็นท่ี่�อย์ูอ่าศยั์	มพ่่ื่�นท่ี่�อาคารเกนิ	660	

ตารางเมตร	และม่ความสิูงไม่เกิน	4	ชื่ั�น

• กลุ่มที่่�พัื่กอาศัย์ที่่�ม่พื่่�นที่่�อาคารไม่เกิน	 660	 ตาราง
เมตร	และม่ความสิูงไม่เกิน	4	ชื่ั�น

high-quality	 and	 high-performance	 property	
valuation	 agencies.	 The	 Korea	 Real	 Estate	
Board’s	property	valuation	data	is	widely	used	
property-related	taxes.	Therefore	 this	 training	
program	 is	 useful	 in	 developing	 the	 capacity	
and	 efficiency	 in	 the	 property	 valuation	 in	
accordance	 with	 the	 Treasury	 Department’s	
20-Year	 Strategic	 Plan	 (2018-2037)	 and	 lead	
to	 Smart	 Treasury	 4.0.	 This	 article	 therefore	
aims	 to	 present	 the	 criteria	 and	 concepts	
regarding	 the	multi-unit	 housing	 valuation	 in	
South	Korea.	This	will	be	useful	for	further	use	
as	 a	 guideline	 for	 the	 development	 of	mass	
property	 valuation	methodology	 in	 Thailand. 
	 The	 valuation	 of	 multi-unit	 housing	 is	
conducted	 by	 the	 Korea	 Real	 Estate	 Board.	
The	Housing	Act	describes	 the	characteristics	
of	the	multi-unit	housing	as	follows:
• Apartment	 used	 as	 a	 residence	

with	 the	 height	 of	 5	 floors	 or	 more
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	 ท่ี่�อย์ูอ่าศัย์กลุ่มน่�จัะครอบคลุมอาคารท่ี่�ม่ลักษ์ณะ
อย์ู่อาศัย์ทัี่�งแนวตั�งและแนวนอน	 เช่ื่น	 อาคารชุื่ด้	 และ
ที่าวน์เฮาส์ิ	 รวมทัี่�งอาคารท่ี่�ใช้ื่ประโย์ชื่น์เพ่ื่�ออย์ู่อาศัย์
ตั�งแต่	 50	 %	 ของพ่ื่�นท่ี่�การใช้ื่ประโย์ชื่น์ของอาคาร
ทัี่�งหมด้	ปัจัจุับัน	Korea	Real	Estate	Board	ประเมิน
ราคาท่ี่�อย์ู่อาศัย์เชิื่งกลุ่ม	 จัำานวน	 12.89	 ล้านแปลง
ทัี่�วประเที่ศจัำาแนกตามเน่�อท่ี่�และท่ี่�ตั�งเพ่ื่�อการประเมิน
ราคาได้้เป็น	 290	 กลุ่ม	 โด้ย์ม่ขั�นตอนการสิำารวจัและ
ประเมินราคา	ดั้งน่�

1. การทำาผัังขัั้�นตอนการสำำารวจและประเมินราคา 
	 	 การกำาหนด้แผนผังการที่ำางานเป็นสิิ�งท่ี่�จัำาเป็น	
แผนผังรวมถ่ืงการกำาหนด้ราย์การที่รัพื่ย์์สิินท่ี่�ต้องตรวจั
สิอบและขอ้มูลตามความจัำาเป็น	การสิำารวจัและประเมิน
ราคา	 การที่บที่วนราคาประเมิน	 และการกำาหนด้ราคา
ประเมิน	

• Townhouse	used	 as	 a	 residence	with	 the	
building	area	exceeding	660	square	meters	
and	 a	 height	 of	 not	 more	 than	 4	 floors

• Multiple	 housing	 used	 as	 a	 residence	
with	 the	 building	 area	 does	 not	
exceed	 660	 square	 meters	 and	 the	
height	does	not	exceed	4	floors.	

	 The	 multi-unit	 housing	 encompasses	
vertical	 and	 horizontal	 residential	 buildings	
such	as	condominiums,	townhouses	and	other		
buildings	that	are	used	for	residential	purposes	
from	50%	of	the	total	building	utilization	area.	
Currently,	 Korea	Real	 Estate	Board	estimates	
the	values	of	 all	multi-unit	 housings	 totaling	
12.89	 million	 plots	 nationwide.	 They	 are	
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2. การเตรียมข้ั้อมูล
	 การเตร่ย์มข้อมูลในขั�นตอนน่�จัะรวมถ่ืงการ
วางแผนการสิำารวจั	 คู่ม่อปฏิิบัติในการสิำารวจัและ
ประเมินราคา	 การพัื่ฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิื่วเตอร์และม่อถ่ือสิำาหรับตรวจัสิอบที่รัพื่ย์์สิิน	
การสิร้างฐานข้อมูลที่รัพื่ย์์สิินท่ี่�จัะตรวจัสิอบ	และการ
มอบหมาย์งาน

3. การอบรมเจ้าหน้าท่ีสำำารวจ
	 การอบรมผู้สิำารวจัและตรวจัสิอบภาคสินาม
ม่ความจัำาเป็นเพ่ื่�อให้เจ้ัาหน้าท่ี่�ม่ความเข้าใจัเป็นไปใน
ทิี่ศที่างเด่้ย์วกัน	 ซ่ึ่�งที่ำาให้สิามารถืด้ำาเนินการสิำารวจั
และตรวจัสิอบได้้อย์า่งถูืกต้อง	ที่ำาให้การจััด้เก็บข้อมูล
เป็นไปอย์า่งม่ประสิิที่ธภิาพื่	การอบรมจัะด้ำาเนินการใน
รูปแบบของห้องอบรมปกติ	และแบบออนไลน์

4. การตรวจสำอบเบ้�องต้น
	 ก า ร ต ร ว จั สิอบ ใ น ขั� น ต อน เ บ่� อ ง ต้ น ม่
วัตถุืประสิงค์เพ่ื่�อให้ได้้รับข้อมูลท่ี่�เก่�ย์วข้อง	ก่อนด้ำาเนิน
การสิำารวจัภาคสินาม	 ได้้แก่	 ข้อมูลที่ะเบ่ย์น	 ข้อมูล
แผนท่ี่�ท่ี่�ตั�ง	ข้อมูลราคาซ่ึ่�อขาย์จัด้ที่ะเบ่ย์น	และราคา
ประกาศขาย์

5. การกำาหนดรายการทรัพย์สิำนท่ีจะตรวจสำอบ
	 ข้อมูลท่ี่�เก่�ย์วข้องกับที่รัพื่ย์์สิินท่ี่�จัะประเมิน
ราคาจัะได้้รับจัากฐานข้อมูลกระที่รวงท่ี่�ดิ้น	โครงสิร้าง
พ่ื่�นฐาน	 และขนส่ิง	 เพ่ื่�อนำาไปใช้ื่ในการสิำารวจัและ
ตรวจัสิอบราย์การที่รัพื่ย์์สิิน		

6. การสำำารวจภาคสำนาม
	 การด้ำาเนินการสิำารวจัภาคสินามประกอบ
ด้้วย์การ จััด้ เ ก็บ ข้อ มูล ปัจั จััย์ ตัวแปรทัี่� ว ไปท่ี่� ม่
ผลกระที่บต่อราคา	ได้้แก่	ระดั้บชัื่�น	วิว	แสิงแด้ด้และ
มลภาวะที่างเส่ิย์ง	 นอกจัากนั�นต้องตรวจัสิอบและ
จััด้เก็บข้อมูลปัจัจััย์ตัวแปรภาย์นอกท่ี่�ม่ผลกระที่บต่อ
ราคา	เช่ื่น	การคมนาคม	อปุสิงคแ์ละอปุที่านด้้านท่ี่�อย์ู่
อาศัย์	 ความถูืกต้องของข้อมูลที่างที่ะเบ่ย์นกับสิภาพื่
ความเป็นจัริง	และการถ่ืาย์รูปภาคสินามเพ่ื่�อสินับสินุน
งานประเมินราคาที่รัพื่ย์์สิินและป้องกันการร้องเร่ย์น	

classified	into	290	groups	according	to	area	and	
location.	The	survey	and	valuation	procedures	
for	 the	 multi-unit	 housing	 are	 as	 follows:	 

1. Procedural Chart for Survey and Valuation
	 It	 is	 necessary	 to	 establish	 procedural	
chart	 as	 the	 first	 step.	 The	 chart	 includes	
defining	 properties	 and	 relevant	 information	
required	 to	 be	 inspected,	 	 survey,	 valuation,	
and	review	of		the	estimated	values.

2. Data Preparation
 The	 data	 preparation	 at	 this	 stage	
includes	 survey	 planning,	 survey	 and	
valuation	 practice	 guide,	 development	
and	 improvement	 of	 computer	 and	
mobile	 software	 for	 property	 inspection,	
database	 creation,	 and	 task	 assignment

3. Inspector Training
 Training	of	field	surveyors	and	inspectors	
is	necessary	to	provide	staff	with	a	consistent	
understanding.	This	will	 increase	the	accuracy	
in	field	survey,		data	inspection	and	collection.	
The	training	will	be	conducted	in	class	or	Online.

4. Preliminary Inspection
The	preliminary	inspection	aims	to	obtain	relevant		
information	before	conducting	field	surveys.	The	
data	required	to	inspect	include	register	data,	
location	map	data,	sales	data,	and	asking	price.	 

5. Determining of Property for Inspection
 Information	related	to	the	properties	to	
be	valued	will	be	obtained	 from	the	Ministry	
of	 Land,	 Infrastructure	 and	 Transportation	 to	
be	used	in	the	survey	and	inspection	process.

6. Field Survey and Inspection
	 The	 field	 survey	 will	 include	 collec-
tion	 of	 general	 variables	 affecting	 property	
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สิำาหรับแหล่งข้อมูลราคาของที่รัพื่ย์์สิินแต่ละประเภที่
จัะได้้มาจัากข้อมูลราคาซ่ึ่�อขาย์	จัำานอง	ประกาศขาย์	
การเช่ื่า	และตัวแที่นนาย์หน้า					

7. การตรวจสำอบและคำานวณราคา
	 ขั�นตอนการตรวจัสิอบและคำานวณราคา
จัะรวมถ่ืงการที่บที่วนปัจัจััย์ท่ี่�ม่ผลกระที่บต่อราคา	
การเล่อกที่รัพื่ย์์สิินอ้างอิง	การประยุ์กต์ใช้ื่ข้อมูลราคา
การคำานวณราคาตามระดั้บชัื่�น	 และปรับแก้ราคา
ที่รัพื่ย์์สิินตามปัจัจััย์ตัวแปรท่ี่�ม่ผลกระที่บต่อราคา 

	 จัะเห็นได้้ว่าการประเมินราคาท่ี่�พัื่กอาศัย์
เชิื่งกลุ่มในประเที่ศเกาหล่ใต้	 โด้ย์ส่ิวนใหญ่จัะม่
ขั�นตอนคล้าย์คล่งกับประเที่ศไที่ย์	 แต่จัะพิื่จัารณา
วิเคราะห์ค่าตัวแปรต่าง	 ๆ	 ทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อม
ท่ี่�ม่ผลกระที่บต่อราคาที่รัพื่ย์์สิินมาใช้ื่ปรับแก้ราคา
ประเมินให้ม่ความเหมาะสิมและใกล้เค่ย์งกับราคา
ตลาด้

price,	such	as,	floor,	view,	sunlight,	and	noise	
pollution.	 In	 addition,	 external	 variables	 that	
affect	prices,	such	as	transportation,	demand	
and	supply	of	residential	market.	The	accuracy	
of	 the	 register	 information	 in	 accordance	
with	 real	 condition	 and	 field	 photography	
of	 property	 is	 required	 to	 support	 valuation	
tasks	 and	 prevent	 complaints.	 The	 property	
price	 data	 are	mainly	 derived	 from	 a	 variety	
of	 sources	 including	 selling	 price,	 mortgage	
information,	asking	price,	and	real	estate	agent.

7.Examination and Valuation  
 The	 process	 of	 price	 examination	 and	
calculation	includes	review	of	variables	affecting	
property	 prices,	 selection	 of	 reference	 lot,	
the	application	of	price	data,	price	estimation		
based	on	floor,	and	adjust	the	price	according	
to	 the	 variable	 factors	 that	 affect	 the	 price. 
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References  It	 can	 be	 seen	 that	 the	 valuation	
procedure	of	multi-unit	housing	in	South	Korea	
is	basically	similar	to	Thailand.	However	it	will	
take	into	account	the	analysis	of	variables	both	
directly	and	indirectly	that	affects	the	property	
prices.	This	will	help	to	adjust	the	property	val-
ues	in	accordance	with	market	prices.


